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PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ENTRE A 
COMUNIDADE DE TRABALLO GALICIA-NORTE 

DE PORTUGAL E O CONSELLO SINDICAL 
INTERREXIONAL GALICIA-NORTE DE 

PORTUGAL. 
 
 

En  Porto, a 15 de maio de 2001 

 

 

COMPARECEN 
 
 

Dunha banda o Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, 
Presidente da Xunta de Galicia e Presidente pro tempore da 

Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal e mailo 

Excmo. Sr. D. Luis Braga da Cruz,  Presidente da Comissão de 

Coordenação da Região Norte de Portugal, que interveñen neste 

acto por conta e en representación das institucións que pública, 

pacífica e notoriamente veñen dirixindo, consonte coas 

atribucións que pola súa normativa interna teñen encomendadas. 

 

 Pola outra, o  Sr. D. Xan María Castro Paz, Presidente do 

Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal, 

segundo consta na acta da Comisión Executiva desta entidade 

formalmente redactada en Porto o 12 de maio de 2000, que 

intervén neste acto por conta e en representación deste organismo, 

consonte coas atribucións que pola súa normativa interna ten 

encomendadas.  
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 E, en consecuencia, recoñecéndose todas as partes 

intervenientes a súa plena lexitimación, capacidade e 

representación para acordaren o que ás súas respectivas 

institucións e organizacións poderdantes lles resultase de interese 

para o axustado e recto desenvolvemento das súas competencias e 

funcións 

 

 

EXPOÑEN 
 

 

Que a Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, 

constituída o 31 de outubro de 1991 entre a Xunta de Galicia e a 

Comisión de Coordinación da Rexión Norte de Portugal, é unha 

Institución que ten como finalidade favorecer unha dinámica de 

achegamento regular entre Galicia e o Norte de Portugal para 

tratar conxuntamente asuntos de interese mutuo, intercambiar 

información, coordinar  iniciativas e examinar as posibilidades de 

solucionar problemas afíns por medio de acordos formais ou 

estratexias cooperativas concertadas tendentes a instrumentar 

unha solución de consenso, ou elaborando recomendacións e 

propostas de cara ao seu traslado ás autoridades competentes por 

razón da materia. 

 

Que o Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de 

Portugal,  constituído dende o 13 de setembro de 1995 por: o       

S. N. de CCOO de Galicia, a Unión Xeral de Traballadores de 

Galicia, a Unión Geral de Traballadores de Portugal e a 

Confederación Geral dos Traballadores Portugueses, é unha 

organización que ten como principais obxectivos a análise e o 

estudo de alternativas para dar resposta aos problemas 

económicos, sociais e culturais comúns aos traballadores de 

ambas as dúas beiras da fronteira luso-galaica. Tamén a 

realización dun traballo en común orientado á promoción da 

cooperación interrexional transfronteiriza, desenvolvendo a 
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solidariedade entre os traballadores de ambas as dúas áreas 

xeográficas. Asemade, velar pola aplicación e execución das 

resolucións do propio Consello Sindical Interrexional e da 

Confederación Europea de Sindicatos, ademais doutros cometidos 

que no futuro sexan potenciados pola Confederación Europea de 

Sindicatos e polas Confederacións representadas no Consello 

Sindical Interrexional.  

  

 

Que tanto as institucións públicas partícipes como o 

organismo sindical galaico-portugués constituído polas entidades 

arriba citadas, teñen intereses confluentes no que atinxe á mellora 

da atención ao mundo do traballo, nos seus aspectos laborais, 

sociais, sindicais e, entre outros específicos, de seguridade e 

salubridade no traballo, que aconsellan a concertación de 

vontades a prol de complementarse e axudarse mutuamente na 

consecución daquela mellora paulatina, coadxuvando en paralelo 

á consolidación do tecido humano que integra a nosa Eurorrexión, 

xestando así unha solidariedade de feito acorde co espírito da 

construción europea na que se insire. 

 

 

Que a Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, 

como institución aglutinadora de dinámicas de ámbito 

transfronteirizo, dedica unha especial atención a materias de 

grande importancia no eido laboral, como son o desenvolvemento 

económico e social, a actividade de fomento, transportes, 

comunicacións, turismo, cultura, educación, ciencia e tecnoloxía, 

medio ambiente e ordenación do territorio. 

 

Que o Consello Sindical Interrexional, pola súa parte, 

deseñou mecanismos de actuación que potencian o 

desenvolvemento de accións comúns no ámbito laboral entre os 

traballadores das dúas áreas territoriais e especialmente a prol dos  
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traballadores transfronteirizos, en sintonía coa evolución da 

política social europea, que ten como feitos máis recentes a 

normativización dos comités de empresa europeos, a constitución 

de redes como a Eures ou o reforzamento dos compromisos 

asumidos polos Fondos Estruturais comunitarios a través do 

Fondo Social Europeo. 

 

Considerando, xa que logo, que o proceso de construcción 

europea, a partir da entrada en vigor do Tratado de Maastricht e, 

singularmente, do Tratado de Amsterdam, aumenta a necesidade 

urxente de concertar medidas que sustenten unha maior 

integración a todos os niveis, non só no que atinxe á unificación 

dos mercados, senón tamén no que concirne ao benestar colectivo, 

xerado polo crecemento económico e sustentado sobre políticas 

de solidariedade, co obxectivo de alcanzar unha cohesión 

económica e social en todo o territorio comunitario. 

 

Considerando que os efectos desa integración europea se 

traducen en impactos económicos e sociais que teñen un carácter 

máis acentuado en Galicia e no Norte de Portugal, debido a súa 

común condición  periférica e fronteiriza no seo dun mercado 

interior de alcance continental. 

 

Considerando, en definitiva, que tanto a Comunidade de 

Traballo Galicia-Norte de Portugal como o Consello Sindical 

Interrexional, perseguen obxectivos compatibles e 

complementarios, cada un deles no seu respectivo ámbito de 

actuacións, como é o de contribuír  ao fomento de iniciativas que 

fortalezan o desenvolvemento socioeconómico das poboacións 

transfronteirizas. 

 

 Constatando, xa que logo, todo o antedito e por razón do ata 

aquí exposto, habida conta da sintonía de obxectivos e os 

mecanismos concorrentes para a súa iniciación, as partes 

intervenientes cadran en instrumentar o seu consensual acordo de 

vontades no presente Protocolo de cooperación, de conformidade 

coas seguintes 
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ESTIPULACIÓNS 
 
 
 

Primeira.-  A Comunidade de Traballo Galicia-Norte de 

Portugal cooperará co Consello Sindical Interrexional no relativo 

aos temas que afecten á mellora das condicións socio-laborais dos 

traballadores transfronteirizos galegos e portugueses, polo que 

promoverá, a petición de calquera das partes, reunións conxuntas 

entre os técnicos e cadros representantes de ambas as dúas 

entidades especializados por razón da materia.   

 
Segunda.-  A Comunidade de Traballo Galicia-Norte de 

Portugal poderá asistir en calidade de observadora, e por medio 

dos representantes que designe, ás reunións da Asemblea Xeral do 

Consello Sindical Interrexional, sempre que concorrera previa 

invitación formal deste. Asemade, o Presidente, Vicepresidentes 

ou as persoas que designen do Consello Sindical Interrexional 

poderán asistir coa mesma calidade e formalidades ás sesións do 

Plenario da Comunidade de Traballo. 
 

Terceira.-  O Consello Sindical Interrexional informará á 

Comunidade de Traballo dos problemas relativos á situación dos 

traballadores transfronteirizos, co obxecto de que poidan tratarse 

as posibles solucións aos mesmos por parte das Autoridades 

competentes en función da materia. 

 

Cuarta.- O Consello Sindical Interrexional poderá 

presentar proxectos de actuación conxunta perante a Comunidade 

de Traballo Galicia-Norte de Portugal, comprometéndose esta a 

analizalos e apoialos no seu caso, cando da execución dos 

mesmos se previra un beneficio social directo que redunde na 

mellora das condicións laborais e asistenciais dos traballadores 

transfronteirizos luso-galaicos. 
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Quinta.-  Para o eficaz desenvolvemento e execución deste 

Protocolo, encoméndaselles aos coordinadores xerais da 

Comunidade de Traballo e aos representantes designados polo 

Consello Sindical Interrexional que estudien e propoñan 

conxuntamente todas as medidas organizativas necesarias para a 

máis rápida e efectiva execución das medidas derivadas deste 

acordo de vontades, velando para que non se  contradigan coas 

disposicións estatutarias ou orgánicas de ningunha das entidades 

partícipes. 

 

Sexta.-  O Protocolo de cooperación será igualmente válido 

nos idiomas portugués e galego nos que fica plasmado, non 

existindo daquela versión auténtica de referencia obrigada e 

preferente. As lagoas ou diverxencias hermenéuticas que puideran 

apreciarse na aplicación deste Protocolo integraranse, 

interpretaranse e resolveranse de común acordo por un órgano 

paritario de oito xuristas, designándose un por cada organización 

sindical integrada no Consello Sindical Interrexional, dous pola 

Xunta de Galicia e dous pola Comisión de Coordinación da 

Rexión Norte de Portugal. Os pronunciamentos adoptaranse por 

unanimidade dos seus integrantes. No suposto de non acadarse 

esta unanimidade, darán conta desa circunstancia ás súas 

respectivas entidades, que proverán o que fose necesario por 

medio de acordos de desenvolvemento. 

 

 

 

 

Sétima.- As previsións inseridas no presente Instrumento 

convencional serán operativas dende o día seguinte ao da súa 

sinatura, tendo o mesmo unha validez por tempo indefinido, sen 

prexuízo da posibilidade de denuncia do Protocolo por calquera 

dos partícipes, que quedará así liberado das súas obrigas e 

desposuído dos seus dereitos inherentes, sempre que cursara a 

mesma por escrito a todos os partícipes cunha antelación mínima 

de tres meses á data de desvencellamento efectivo. 
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 Convindo deste xeito os intervenientes o mutuo e 

individualizado proveito do acordado para cada unha das súas 

entidades representadas, outorgan a súa plena, libre e irrestricta 

conformidade a todas e cada unha das estipulacións enriba 

transcritas, dentro do espírito recollido na previa parte expositiva, 

polo que como proba da súa anuencia asinan e rubrican nos 

idiomas galego e portugués, por duplicado exemplar en cada un 

deles, o presente Instrumento que documenta o Protocolo de 

cooperación, concluído en acto único no lugar e data do seu 

encabezamento. 

 
Pola Comunidade de Traballo                          Polo Consello Sindical 
    Galicia-Norte de Portugal                                Interrexional  
 
 

 

 

     Manuel Fraga Iribarne                                      Xan María Castro Paz 

 

 

 

 

 

      Luis Braga da Cruz                                                 

 


